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 ןַאמלעדניא ןנחלא = |
 שש
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 ןַאמלעדניא ןנחלא

 טוג

 םומיסי
 רעדניק

 ןוֿפ סעיצַארטסוליא

 סָאלש לאקזחי ןוא לעּבָאל דלַאנרַא ,ןייטיוג הליא

 טעטימָאק-סגנואיצרעד ןשידִיי םענוֿפ ןּבעגעגסױרַא
 קרָאי-וינ ןיא



 .הנּתמ ַא - ןעלרתסא ןוא ןעלעטלַא ,ןעלהאל

 םקורדעג ןעוועג הליחּתכל ןענַײז גנולמַאז רעקיזָאד רעד ןיא רעדיל ֿבור'ס
 רימ ."לַאנרושז-רעדניק , ןיא לייט רעניילק ַא ןוא "גנוטַײצ-רעדניק , רעד ןיא
 רעּביא ןּבױלרעד ןרַאֿפ ןלַאנרושז עקיזָאד יד ןוֿפ סרעּבעגסױרַא יד ןעקנַאד
 :רשהיל יד ןקורדוצ

 סטטוופװסס טצ טטששופה טסטסהזוסא ססאואוזזפמ 88:99, אּסא זסזא.

 ססקץזופח+ז 8

 ?םשוּפה =סטסאדוסא ססאאודד ם=ס סח א.צ., ואס.
 1776 םזסססשסץ אּפא זסזא 19, א.ד.

 /א ווּפזחטּסז /96חסץ ס{ זופ /606זס1/סח 0{ 166ו5פה קו !סחזחזסק1ס5 01 פי '/ סז



 סָאװ שידִיי ףיוא גנולמַאזרעדיל עניילק עטשרע יד זיא ץלעכיּב סָאד
 .קרָאיינ ןיא טעטימָאק-סגנואיצרעד ןשידִַיי םעד ןוֿפ ןּבעגעגסױרַא טרעוו
 ןנחלא ןוֿפ גנולמַאז ַא ןַײז לָאז סָאד זַא קיסַאּפ ןוא טכער יו רעמ טשינ זיא סע
 .רעדניק רַאֿפ רעדיל סנַאמלעדניא

 -רעד ןשידִיי םעד טימ ןדנוּברַאֿפ גנַאל ןרָאי ןיוש זיא ןַאמלעדניא ןנחלא
 ענַײז ןוֿפ לָאצ ַא ןּבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,קרָאיוינ ןוֿפ טעטימָאק-סגנואיצ
 ןנחלא .ןעגנולייצרעד ןה ,רעדניק רַאֿפ ךעלעדיל ןה ,שיאערּבעה ףיוא קרעוו
 וצ טרעהעג רע רעּבָא .רעּבַײרש רעשיאערּבעה ַא רקיעּב זיא ןַאמלעדניא
 קיטַײצכַײלג ןענַײז סָאװ םרעּבַײרש עשיאערּבעה עדַאיעלּפ רעפיורג רענעי
 ענַײז ןּבירשעג רע טָאה ,ןַאמכיֿפ ֿבקעי יוװ ױזַא .סרעּבַײרש עשידִיי ךיוא
 .שידִיי ןוא שיאערּבעה ףיוא רעדיל-רעדניק

 ןעגנוֿפַאש ןוֿפ טלעטשעגֿפױנוצ זיא רעדיל-רעדניק גנולמַאז עקיטציא יד
 ןכייוו םעד ךיז ןיא ןּבָאה רעדיל עקיזָאד יד .רָאי עכעלטע עטצעל יד ןוֿפ ךשמּב
 .רעדיל-רעדניק עטכע ןיא ןַײז ןזומ סָאװ ,טייקידװעליּפש עטרַאצ יד ןוא ןח
 ייז .ןײלַא ךיז ןוֿפ סיוא ךיז ןעגניז ןוא קידוועגנילק ןוא שימטיר ןענַײז ייז
 שידִיי סָאװ ,רעדניק רַאֿפ הנּתמ ענַײֿפ ַא תמאּב ןענַײז ןוא דײרֿפ ןֿפַאשרַאֿפ
 עקיזָאד יד ןשיוצ עכעלטע .ליומ רעייז ןיא טּבעלעגֿפױא זיא רעדָא טּבעל
 ןלוש עשידִיי יד ןוֿפ רעכיּבנרעל יד ןיא ןעמונעגנַײרַא ןיוש ןעמ טָאה רעדיל
 ןענרעל רעדיל סנַאמלעדניא ןנחלא ןוֿפ לָאצ עשּפיה ַא ןעמ טעוװ רעכיז ןוא
 .םעָאּפ 8 רַאֿפ ךיירגרעד רענייש ַא קֿפס ילּב זיא סָאד .קינייװנסיױא ףיוא

 ןעמענֿפױא ןלעוװו רעדניק יד רקיעּב ןוא סרערעל יד זַא רעכיז ןענַײז רימ
 ךיוא רָאנ ,טײקנדירֿפוצ טימ זיולּב טינ גנולמַאזרעדיל עניילק עקיזָאד יד
 ֿבוט-םוי רעמ סָאװ ןַײז עקַאט לָאז .טיײקידֿבוט-םוי ןוא דײרֿפ רעטכע טימ
 !זדנוא ַײּב

 קרַאמ לדוי



 רַאדנעלַאק רעשידִי ןַײמ

 ? ,שדוח רעטשרע רעד זיא ירׂש{
 .הנשה-שאר טימ ןָא ךיז טּביײהר
 ,תוּכוס ןַאד ןוא רוּפיּכ-םוי טמוק'ס
 .ןענָאֿפ יד טימ הרוּת-תחמׂש

 .ןֿפױל סנקלָאװ עצרַאװש .ןְרָׁש ר
 ,רעטעװ סָאד -- קיטעמוא ןוא טכַײֿפ

 ,ןעמולּב ןקלעוו ןטרָאג ןיא ןוא

 ,רעטעלּב ןלַאֿפ רעמייּב יד ןוֿפ

 ,ןעמוקעג יינש רעטשרע .וָלֵסַּכ
 .םיא ָארק ַא טסירגַאּב דײרֿפ טימ טָאה

 םעד ןיא ךעלטכיל ןענערּב קידײרֿפ

 ,םיאנומשח יד ןוֿפ ֿבוט-םוי

 ,תב ןיא טכענ ןענַײז עגנַאל
 .עטלַאק קיטסָארֿפ ןוא געט עצרוק

 תויׂשעמ זדנוא טלייצרעד טכַאנ עדעי

 ,עטלַא יד וינעּבָאּב רעזדנוא



 שדוח רעטלַאק ַא רָאג זיא םֵבָׁש
 ; ןטימ ןיא ךַײלג ֿבוט-םוי ַא טימ

 ; רעסקַאּב ןעמ טסע רׂשע-השמח

 .ןטילש ַא ףיוא וטסרָאֿפ ,וטסליוו

 ,םירופ טמוק ןַאד ןוא טמוק -| א
 ,ךעלײרֿפ רָאג ןַײז עלַא ןֿפרַאד
 ןלייצרעד ,ןענמה ןגָאלש
 ,ךלמ םעד רַאנ ןסיורג ןגעוו

 ןסירגַאּב טציא עלַא רימָאל
 .ןָׂסיִנ שדוח ןּביל רעזדנוא ל"יי

 גנואַײרֿפַאּב ןוֿפ שדוח רעד זיא'ס

 ! ןסיוו וצ טוג .גנילירֿפ ןוֿפ ןוא

 ןעִילּב רעמייּב ,ןענירג רעדלעֿפ

 ,רַײַא שדוח םענייש םעד ןיא
 ,ןטרָאג ןיא ךיז ןליּפש וצ טוג

 ! רועיש ַא ןָא קינוז ,קידײרֿפ

 ןטיירג רימַאל .|ו"ס ןיוש זיא'ס
 ! תועוֿבש וצ ,ֿבוט-םוי םוצ ךיז
 ,ןצוּפַאּב סנירג טימ םייה ןַײד טסליוו
 .סע וט ןוא -- טציא ןזָארג יד גנערּב



 ,שדוח רעסייה ַא זיא 11
 ,רעַײֿפ יו טנערּב יז ,ןוז יד טנערּב'ס

 ,ןגער ןֿפָארט ַא ּביל זדנוא זיא

 ,רעַײט ןוא ּביל -- לטניוו רעדעי

 ,שדוח רעסייה ַא ךיוא זיא בא
 .ןעמולּב ןקלעװ ,ןזָארג ןקלעוו

 טײקֿפַײר ןוֿפ ךיז האוֿבּת יד טגייּב'ס
 .ןעמוק ןיוש דלַאּב טעװ טינש רעד ןוא

 ,רעליק ךס ַא ןיוש זיא לול א
 .ןזָארג יד ןעמעטָא רעַײרֿפ
 טעמוא ןעגנערּב ןטניוו -לולא

 .ןזָאלּב ןָא טּבייה רֿפוש רעד ןֹוא



 ןַײרַא לוש ןיא

 ,רעמוז רעּביל רעד קעװַא זיא'ס
 ,ןדײרֿפ ענַײז טימ סיוא
 רעסַאװ ןוא לָאט ןוא גרַאּב ןטיִמ
 ,ןדייש ןיוש ךיז ןעמ ףרַאד

 ,עּביל ,ענייש יד ,לוש רעזדנוא
 :רעיוט ריא טיירּב טנֿפע
 ןענרעל םוצ ןוא ,רעדניק ,עשז טמוק --
 ! רעיוא ןַא וצ עשז טגייל

 ,קינוז טלכיימש רערעל רעזדנוא
 : רעכיּב יד ךיוא ןעלכיימש'ס

 ,עלַא ,עלַא ,רעדניק ,עשז טמוק =

 !רעכיג ,רעדניק ,עשז טמוק

 םנמו הניקז תהעק

 ,דניק ,ןרעל ,סנַײמ דניק ,ןרעל
 ,דניוושעג סקַאװ ,הרוּת ןרעל
 ,דימ טינ רעוװ ,הרוּת ןרעל
 ,דַיי ַא ןַײז ,ןסקַאװסיױוא טסעװ

 ,ןײטשרַאֿפ רעמ ןּבעל סָאד טסעװ
 ,ןייר ןוא ךעלטנרָא ןַײז טסעוו
 ,ךיוא טייהשטנעמ יד ,קלָאֿפ ןַײד טסעוו
 ,חומ ןוא ץרַאה ןַײד טימ ןעניד

 ,ךיג ןרעל ,סנַײמ דניק ,ןרעל
 ,ךיז ןיא ןַײרַא םענ המכח
 ,ןײטשרַאֿפ רעמ ןּבעל סָאד טסעוו
 ,ןייר ןוא ךעלטנרָא ןַײז טסעוו



 טכיל-תבש

 טכַאנ רַאֿפ ןעוו ,קיטַײרֿפ ןדעי

 ,טכַאזַאּב טמוק תּבש-הּכלמ

 טכיל ןּביז עמַאמ יד טדניצ

 .ךיז ןיא ליטש טלמרומ יז ןוא

 * ךָאװ רעד רַאֿפ ךעלטכיל ןּביז

 ; ךָאײײסטעּברַא ןוֿפ געט רַאֿפ סקעז

 ,טייקיאור-תּבש רַאֿפ סנייא

 : ,טיירג תּבש-הּכלמ רעד רַאֿפ

 טדניצ עמַאמ יד טכיל ןּביז
 דניצַא טקנוּפ ןסיורד ןיא ןוא
 ףיוא ןעייג ןרעטש ןּביז
 ,ףיוה סלמיה ןיא קידתּבש

 ,טרַאצ ןוא ןיילק ,ןקלָאװ ַא ןוא
 .ץרַאה ןיא ףיט הליֿפּת טעשטּפעש
 ;געט ןּביז ,ךעלטכיל ןּביז
 ,געוו ןַײמ ףיוא ןרעטש ןּביז



 הּכוס ַא יוּב'כ

 -- רעמַאה ַא טנַאה ןיא ,טערּב וצ טערּב

 ,רעמַארעג ,סיורג הּכוס ַא יוּבכ

 ,רעטיירּב ,רעגנעל -- הּכוס ַא יוּב'כ
 ,ריא טײרּפשַאּב'כ ךכס ןוֿפ ךַאד א טימ

 -- ןעמולּב ןיא סיוא הּכוס יד ץוּפ'כ
 ; ןעמוק רעהַא ןשטנעמ ןלעוו'ס

 -- םינכש ןוא דנַײרֿפ ןעמוק ןלעוו'ס
 .םענייאניא ָאד ןסע ץרימ

 -- החּפשמ ןייא יװ ןַײז ן'רימ
 .הכרּב ַא טימ ןוא דיל ַא טימ



 הּכונה

 טוטסיל ןיימ

 ,לּביטש ןַײמ זיא ןיילק
 : םייה ןַײמ -- םערָא
 ,רענייטש ןוֿפ לזַײח ַא
 .םייל ןוא רענייטש ןוֿפ

 -- לטכיל ןַײמ זיא ןיילק
 ,דײרֿפ ןַײמ זיא סיורנ
 ןצרַאה ןיא ךיז טדניצ:סָאװ
 .דייר ןָא ,רעטרעוו ןָא

 ,לּביטש ןַײמ זיא ןיילק
 ,זיוה ןַײמ --- םערָא
 -- ,לטכיל ןַײמ זיא ןיילק
 .סיורג זיא ֿבוט-םוי ןַײמ

 ןגיױא סלננַײי םעד ןיא

 ןניוא םקנני םעד ןיא  ךעלטכיל עדייז רעד טדניצ'ס

 ,טכיל ןענערּב .טכַאנ ערעי
 הדוֿבנ טימ טנַײש סע ןוא ,רע טקוק ,לגנַי ַא טייטש
 .טכיזעג ןַײז .טכַארטרַאֿפ טקוק

 -- ןגיוא סלגנִיי םעד ןיא רעדיל עדייז רעד טגניז'ס
 טעשעג טרָאד .טכַאנ עדעי
 . . . רעדנואוו רעסיורג ַא רָא ,רע טכרָאה ,לגנַיי ַא טייטש
 !טעז ןוא טמוק .טכַארטרַאֿפ טכרָאה

10 



 לײיא ןכ "ניק סאד

 ו 8 9 4 8 0 8 ,לייא טימ לגירק ַא
 ,ןיילק רָאג לגירק ַא
 ,טעמתחרַאֿפ ,טלניזרַאֿפ
 .ןייש ןוא קידנור ךיוא

 לגירק'ס ןעוו וליֿפַא

 ! נורק ַא -- ,רעסערג זיא

 ,קינייװ וצ זיא לייא רעד

 .נונעג טינ ץלַא ךָאנ

 ,רעדנואוו ַא זיא ןעשעג
 :סנ ַא זיא ןעשעג
 למיוּב רעד זיא גונעג
 .תעל-תעמ עצנַאג טכַא רַאֿפ
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 :רעסיורג ַא רעדנואוו ַא

 . טכַאנ יד קיטכיל זיא'ס

 ֿבוט-םוי ַא ןוא רײרֿפ ַא

 .טכַא רָאנ ,גָאט ןייא טשינ

 העלטכיל הכונח
 טכַא ךעלטכיל ,ךעלטכיל ,ךעלטכיל
 ,טכַאנ רעד ןיא ,רעטצניֿפ רעד ןיא

 ? טכַא ךעלטכיל ןטַײדַאּב סָאװ
 ,טכַארט ַא ּביג ,סנַײמ דניק ,עשז ּביג

 םַאלֿפ ַא זיא לטכיל סעדעי
 ,םַאטש ןַײד ןוֿפ ןוחצנ ןוֿפ

 טכַאנ רעד ןיא ןעמַאלֿפ-ןעלקַאֿפ
 ,טכַארּבעג זדנוא טײהַײרֿפ ןּבָאה

 ַאלּב ןוא טיור ןענערּב ךעלטכיל
 ,העש רעקידבוט-םוי רעד ןיא
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 !קדיהד הא ײרד

 דלעֿפ ןוא טָאטש ןיא גניז ןוא ףױל  לענש ךיז יירד ,לדיירד ,ךיז יירד
 ,רלעה ןסיורג רעזדנוא ןגעװ ,לעמ טלָאמ סָאװ ,לימטניו ַא יו
 ,טיירּב ןוא גנעל רעד ןיא עשז ףױל + ,לָאט ןוא גרַאּב רעּביא עשו ףיול
 ! מייקשידלעה ןוֿפ ריל ַא גניז ! לָאמַא ןוֿפ לדיל ַא גניז
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 ירכסה הרוהי

 - יבּכמה הדוהי
 .רלעה ַא ,רעֿפמעק ַא
 הדוהי טָאה טֿפמעקעג
 .רלעֿפ ןיא ןוא טָאמש ןיא

 -- רעמַאה ַא יו קרַאטש
 .קערש ןָא ,ארומ ןָא
 ןּבירמעג ,ןגָאלשעג
 .קעװַא אנוש םעד

 הדוהי טָאה טֿפמעקעג
 ,רָאװ רַאֿפ ,טײהַײרֿפ רַאֿפ
 ןדנוצעגנָא טכיל ןוא
 ...רוד ןכעלטיא רַאֿפ

 טלענ-הּכונח
 ,ןשיור רימ ,ןעגניז רימ . )

 ,טלעוו ַא ןעיירד רימ

 ןדייז םוצ ןעייג רימ
 ,טלעג-הּכונח ךָאנ

 ןדייז םַײּב ןעגנילק סע
 ,שַאט ןיא תועּבטמ

 טָאה שיט ןֿפױא טײרגרַאֿפ
 . . . שַאנ ַא עּבָאּב יד

 ,סעקטַאל יד ןסע רימ
 ,טלעג סָאד ןעמענ רימ

 ,ןשיור רימ ,ןעגניז רימ
 ,טלעוו ַא ןעיירד רימ
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 רעטשניוו

 "נש רעטשרש

 ,ןעמולּב עטשרע יװ ,יינש רעטשרע
 ןעמוקעג טנַײה למיה ןוֿפ זיא
 -- ןטרָאג םעד סַײװ טימ טריצַאּב ןוא
 ,ןטרָאס עלַא ,ןעמולּב עסַײװ

 ,ןּבױט עסַײװ יו ,יינש רעטשרע
 ,ןּביױא ןוֿפ טנַײה ןעמוקעג זיא
 -- עסַײװ ןּבױט ,ןעמולּב עסַײװ
 ,הׂשעמ ַא יו ,רעדנואוו ַא יו

 יינש

 ,לסעג ןַײמ ןיא ֿבוט-םוי טנַײה זיא'ס
 ! סַאּפש ַא ןָא -- ֿבוט-םוי טנַײה זיא'ס
 לסעֿפ ןלוֿפ ַא דײרֿפ רעוו טָאה'ס
 ,סַאג ןֿפױא ןטָאשעגסיוא

 ,ןטָאשעצ דײרֿפ עסַײװ רעװ טָאה'ס
 טײרּפשעגסױא לטנַאמ ַא יו
 ,ןטרָאג םעד ןיא ןוא סַאג רעד ףיוא
 ,טיירּב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא

 ןטרָאג ןוא סַאג רעּביא ךיא זַײרּפש
 ,דימ ןיּב ךיא זַא סעגרַאֿפ ןוא
 ,ןטַאש ןַײמ רעקיטכיל דלַאּב טרעוו
 ,דיל ןַײמ רעקידײרֿפ דלַאּב טרעוו
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 שטנעמ יינש ַא

 ןלַאֿפעג יינש ַא זיא'ס
 .טכַאנ עצנַאג ַא ליטש
 ,ןעניגַאּב ףיוא ךיא ייטש
 : טכַארט ןוא ףיוא ךיא ייטש

 -- ןכַאמ שטנעמיינש ַא לעוו'כ
 ,ךיוה ןוא קיד ןוא טיירּב
 ,ןליוק-ןגיוא ייווצ טימ
 .ךיוּב ןּבָארג ַא טימ

 ןעמוק רעדניק ןלעוו
 ,ךַאל ַא ,גנורּפש ַא טימ
 ,ןעמוק רעדניק ןלעו
 ,ךס ַא רָאג רעדניק

 ןעגניז רעדניק ןלעוו
 : דָאר ןיא קידנצנַאט
 גָאט-רעטניוװ רעד זיא'ס; --
 יו ךָאש ַא יוא -- רעצרוק ַא

 ןעלכַײמש שטנעמ יינש רעד טעװ
 : ליומ ןיא לַארטש ַא טימ
 ,רעכיג ,רעדניק ,עשז טצנַאט --
 ! לױֿפ ,רעדניק ,טינ טַײז

 רעטניו

 רעדיוװ ןיוש זיא רעטניוו רעד ןוא
 ,דנַאל ןיא זדנוא ַײּב ָאד
 -- ,קיאיינש ןוא סַײװ ,ןסַאג יד ףיוא
 ,דנַאנַאּב ןייג רימָאל

 ןקעדַאּב זדנוא טײקסַײװ יד לָאז
 ,לעה ןטכַײלַאּב ןוא
 ןּפָארט ַא טכיל ןעגנערּב רימָאל
 .לעווש רעזדנוא וצ ךיוא
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 רײרֿפ
 ,יינש רעסַײװ ,יינש ,יינש
 ,ךייוו קיכוּפ
 טלַאֿפ ןוא טלַאֿפ טלַאֿפ ,טלַאֿפ
 ,ךייה רעד ןוֿפ

 ,טכַײל-רעדעֿפ ,יינש ,יינש
 ,ךייוו-ןשיק
 טלַאֿפ ןוא טלַאֿפ ,טלַאֿפ ,טלַאֿפ
 ,ךייה רעד ןוֿפ

 טמוק ,רעדניק ,טמוק ,טמוק
 ! סַאג ןֿפױא
 ךײרֿפ ,רעדניק ,טּבַײלק ,טּבַײלק
 ! סַאֿפ עלוֿפ ַא
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 טסָארֿפ

 רעלָאמ ַא טָאה טלָאמַאּב
 טכַאנ ַײּב ןּביוש יד
 ,רעטעלּב טימ ,ןגַײװצ טימ
 ,ךס ַא ןעמולּב טימ

 רעלָאמ רעד טָאה ןָאטעג
 , , טכַאזַאּב טעּברַא ןַײז
 זיא ּבוטש ןַײמ : םעצולּפ ןוא
 ,טכַארּפ ַא -- ןטרָאג ַא

 ,רעלָאמ םעד ןעמ טֿפור יו
 ? טלָאמַאּב זיוה'ס טָאה סָאװ
 ,ןעמָאנ ןַײז זיא טסָארֿפ --
 ,ךלָאה םיא ּבָאה ךיא ןוא



 לטילש ַא ּבָאה'כ

 ,ןזַײא ןוא ץלַאה -- לטילש ַא ּבָאה'כ
 ,ּפָאלַאג ןיא ךיא רָאֿפ ,ךיא ףיול
 ןזַײװ ךַײא לעוו'כ ,םירֿבח ,טמוק
 ,ּפָארַא גרַאּב ןרָאֿפ וצ יו

 ,רעטוּפ יו ךייוו טנַײה יינש רעד זיאס
 ,לַארעּביא ןעלטילש ךיז ןעקיכ
 : רעטומ ןַײמ רימ ןגָאז טינ ףרַאדיס
 - !לאפ טינ ;ינענוז .ךיז טיה =

 ,רעכיג ךיא רָאֿפ ,רעלענש ךיא ףיול
 ,ּפָאלַאג ןיא לטילש סָאד טֿפױל
 ,רעכיז ןוא לענש ,עלַא רימָאל
 !ּפָארַא גרַאּב ןעלטילש ךיז ,דנַײרֿפ
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 טבשּב רשע-השמח

 טבשב ו'ס

 הנתמ ַא טגנערּב ןוא רע טייג טָא ,רע טמוק טָא

 :דניק ןכעלטיא רַאֿפ .דנַאל ןקינוז ןוֿפ
 ,ןגַײֿפ ַײס ,ןעלדנַאמ ַײס ,לסקַא ןֿפױא שיוק ַא

 ,זדנוא גָאט םעד טקינוװַאב ,רע טמוק טָא ,רע טייג טָא

 .טכַאנ רעד ןיא טדניװשרַאֿפ רניוושעג רָאג טמוק רע

 רעפַײב רבכ רא ר =

 (תונליאל הנשה-שאר)

 ,רעמייּב יד רַאֿפ רָאי-ַײנ טנַײה זיא'ס

 .ןצנַאלֿפ יד רַאֿפ

 ,ןעגניז ןוא ןַײז ךעלײרֿפ רימָאל
 ! ןצנַאט רימָאל

 -- עלַא ןוֿפ דנַײרֿפ ןענַײז רעמייּב
 .היח ןוא שטנעמ
 -- טייקליק זדנוא טינ ןטָאש רעייז
 .היחמ ַא
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 ײנש רעשַײװ

 יינש רעסַײװ ,יינש רעסַײװ

 .ךַאד ןוא דרע ףיוא טלַאֿפ

 יינש רעסַײװ ,יינש רעסַײװ

 .ךס ַא טלַאֿפ ןוא טלַאֿפ

 -- רלַאװ ןיא טנַײה זיא ֿבוט-םוי

 .רָאלק ןוא סַײװ-קיאיינש

 ,ןיילק ךיוא ןוא סיורג ,רעמייּב
 "!בָאי םוג, : ךיז ןשטניוו

 ןצנַאלֿפ רימַאל
 רעמייּב ןצנַאלֿפ רימָאל

 !רלַאּב עקַאט ןוא טנַײה

 רעמייּב ןצנַאלֿפ רימָאל

 .דלַאװ ַא ןַײז לָאז ןוא

 ,רעמייּב ןסקַאװ ןלָאז
 .ךיג רעדניק יד יו
 רעמייּב ןסקַאװ ןלָאז
 .ךיא ןוא וד יו ךיג
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 רׂשע-השמח זיא טנַײה

 -- רׂשע-השמח זיא טנַײה
 ,טֿבכש ןיא געט ןצֿפוֿפ
 ןעייג לארׂשי ןיא
 .דַארַאּפ ןיא רעדניק

 ,ךעלײרֿפ ןעייג רעדניק
 ,טנַאה ןיא ךעלעמייּב
 רעדלעוו ןצנַאלֿפ רעדניק
 ,דנַאל םענייש םעד ןיא

 תוריּפ ןסע רימָאל
 ,לארׂשי דנַאל םענוֿפ
 ,תויׂשעמ ןלייצרעד ןוא
 ,לָאמַא ןוֿפ תויׂשעמ

 ...למייב ַא ץנַאלֿפ'כ

 ,ןטרָאג ןַײמ ןיא למייּב ַא ץנַאלֿפ'כ
 ; ןטרָאד ןסקַאװסיױא םיוּב ַא לָאז'ס
 רעכעה ןסקַאװ טרָאד םיוּב ַא לָאז'ס
 ,רעכעד יד יװ ,רעזַײה יד יװ
 ,ןעִילּב ןוא םיוּב רעד טעװ ןסקַאװ
 ; ןעיצ םיא וצ ןלעװ לגיײֿפ
 ,ןעגנירּפש םיא ףיוא ןלעו לגײֿפ
 .ןעגניז ךעלײרֿפ ,ךעלײרֿפ ןצנַאט
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 ןטרַאד ןוא ָאד

 ; ךס ַא רָאג -- יינש ,יינש |
 .ךַאד ןֿפױא -- יינש ,יינש

 ,דרע רעד ףיוא -- יינש ,יינש
 ,דרעּב עסַײװ ןּבָאה רעמייּב

 ,דנַאל שידִיי ַא ָאד זיא'ס רָאנ
 ,דנַארּב-רעַײֿפ זיא ןוז יד ואוו

 ,ךַאד ןֿפױא טרָאד יינש ןייק ָאטינ
 ...טכַאל ןוא טילּב למייּב סעדעי

 לארׂשי ןיא טבשּב רשע-השמח

 - ןעייוו ,ןעייוו ןטניוו עטכַײל רעדניק ןעייג לארׂשי ןיא
 ןעייג ,ןעייג רעדניק יד ןוא ; רעדניצַא ךעלעמייּב יד טימ
 רעדלעוו עצנַאג ןצנַאלֿפ יז ןוא טנַאה ןיא ךעלעמייּב יד טימ
 .רעדלעֿפ עטסיוו ,עטסוּפ יד ףיוא .דנַאנַאּב טציא רעדניק ןעייג

 ,ןטָארעג טעװ ןצנַאלֿפ סָאד ּביוא
 ,ןטָאש ןּבָאה לארׂשי טעװ
 ןצישַאּב טעװ ןטָאש רעד ןוא
 ,ןציה יד ןוֿפ עלַא ןוא ץלַא

 -- ןעייוו ,ןעייוו ןטניוו עטכַײל
 .ןעייג ,ןעייג רעדניק יד ןוא

 טנַאה ןיא ךעלעמייּב יד טימ
 דנַאנַאּב טציא רעדניק ןעייג
 ,דנַאל רעזדנוא ,לארׂשי ןיא
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 םיוב א ןופ םולה רעד

 ,בגנ רעד ןקורט זיא'ס

 -- דנַאל ַא רעסַאװ ןָא

 טרָאד םיוב ַא זיא ךָאד ןוא

 .דמַאז ףיוא ןסקָאװעג

 ,םַאזנייא ױזַא -- םיוב ַא

 ,טניירפ ןייק ,רעדורב ןייק
 ןזעוועג זיא טסיירט ןייז
 ,טנייש םיא סָאװ ןוז יד

 5 טי 2 :
 הב תיפ = | 942 טמולחעג טָאה םיוב רעד

 , 6 זי :

 ; טכַאנ ייס ןוא גָאט ייס
 רבדמ ןיא ןלָאז סע

 .ךס א רעמיײב ןײ

 : טמולחעג ןוא טכַאמשעג
 רע לָאז לָאמ ןייא שטָאכ
 למיה םענרעּפוק ןופ

 ,.רערט ַא ןריּפשרעד

 -- גנוניוטש ןיא -- לָאמנייא ןוא
 : םיוב רעד טָאה טכַאװרעד

 ,ןטרַאג ַא -- רבדמ רעד

 ,םיורט ןייז תמא זיא'ס

 עי



 .םירופ

 הלינמ יד
 השעמ ַא ןעמ טנעייל טנַײה
 ,ןטַײצ עטלַא רָאג ןוֿפ
 הׂשעמ ַא ןעמ טנעייל טנַײה
 ,ןטַײװ ַא דנַאל ַא ןוֿפ

 ,גיניק ַא טרָאד זיא ןעוועג
 ! ךלמ ַא -4 רַאנ ַא ,יוא
 הׂשעמ יד זיא רעּבירעד
 ,ךעלײרֿפ טינרָאג עקַאט

 ,רעֿפלעה ַא רע טָאה טַאהעג
 .ןדַיי טָאה טסַאהעג סָאװ
 -- אנוש רעד זיא ןלַאֿפעג
 ,ןדירֿפוצ רימ ןענַײז

 הׂשעמ יד ןענעייל רימ
 ,ןרָאי ליֿפױזַא ןיוש
 הׂשעמ יד זיא טרעטלערַאֿפ
 .ןרָאװעג טינ ץלַא ךָאנ

 רעליּפש-סירוּפ
 -- ןעמוק רעליּפש-םירוּפ
 !רעיוט ןוא ריט טנֿפע
 -- ןצנַאט רעליּפש-םירוּפ
 . . . רעיומ רעד שזַא טרעטיצ

 -- ןעגניז רעליּפש-םירופ
 ,החּפשמ יד ךיוא טגניז
 ןעמוק -- ,רעליּפש-םירופ
 ! הכרּב ַא ךַײא ףיוא לָאז
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 9 ןשַאט-מה
 -- ֿבוט-םוי ַא זיא םירוּפ 8

 .ןשַאט-ןמה ןעמ טסע
 ,ןסע ,רעדניק ,רימָאל
 ! ןשַאנ ,רעדניק ,רימָאל

 -- רעטכעלש ַא זיא ןמה
 ,סיז ןענַײז ןשַאט-ןמה
 : --עשר ַא זיא ןמה
 ב 42 ;סיפ יד טימ ךיא ּפַאלק ,ךיא שיור

 עי יי רעגַארג ןטימ ךיא יירד
 ,ןעמָאנ ןַײז רעה ךיא ןעוו
 רעדניק עלַא ןשיור
 ,ןמה : טנעייל ןעמ ןעוו

: 

 -- רעטכעלש ַא זיא ןמה
 .סיז ןענַײז ןשַאט-ןמה
 ןסע ,רעדניק ,רימָאל
 !סיב ַא ךָאנ ןוא סיב ַא ךָאנ

 תונמ-חלש

 ; תונמ-חלש ןקיש רימָאל
 ",ןַײװ ןוא סינ ,ןשַאט-ןמה
 תונּתמ טנַײה ןקיש רימָאל
 ,דנַײרֿפ וצ ןוא םירֿבח וצ

 ,םערַא ןוא ךַײר ןסיוו ןלָאז
 ,ןיילק ןוא סיורג ןסיוו ןלָאז
 -- ןעמַאזוצ טנַײה ךיז טײרֿפ ןעמ זַא
 ,ןײלַא טנַײה טינ זיא רענייק
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 לארׂשי ןוֿפ הנתמ ַא

 טקישעג רימ רֿבח ןַײמ טָאה'ס
 : לארׂשי ןוֿפ הנּתמ ַא
 קיטנַא ןַא -- הליגמ ַא
 ,לָאמַא ןוֿפ הׂשעמ ַא טימ

 ,ףייש ױזַא -- הליגמ יד
 ,רָאלק ,קיטכיל זיא תוא רעדעי
 ,ןח אלמ ןוא קידלרעּפ
 ,רָאה ןייק טלעֿפיס ,ןּבירשרַאֿפ ץלַא

 ,ךיוה הליגמ יד ןעיילכ
 ,דיל ַא יװ זיא טרָאװ סעדעי
 ,חוּכ ןצנַאג ןַײמ טימ ןעייל'כ
 ,דימ טינ רעוװ ךיא ןוא ןעייל'כ

 ,ליֿפ םירֿבח ,דנַײרֿפ ןעמוק'ס

 ,זיוה ןיא ךיז ןעלמַאז עלַא
 ,ליטש ,קיסַײלֿפ ןכרָאה עלַא
 . . . זיומ יד ךיוא ערָאנ ןיא טכרָאה'ס

 .,,טסעג ענַײמ עלַא ןעניוטש'ס
 : סיורג ןוא ןיילק ,עלַא ןֿפור'ס
 ! סנ ַאזַא ,רעדנואוו ַאזַא;
 .."סיוא תורצ יד טימ -- רעטציא

 טקישעג רימ רֿבח ןַײמ טָאה'ס
 : לארׂשי ןוֿפ הנּתמ ַא
 קיטנַא ןַא -- הליגמ ַא
 ,לָאמַא ןוֿפ הׂשעמ ַא טימ



 זיױה סרעטעפ ןיא

 ,טלעװ רעד ףיוא םירוּפ טנַײה זיא'ס
 .טלעטשרַאֿפ ןוא ךעלײרֿפ ךיא ןיִּב

 ,סיורג ןוא ּביל ֿבוט-םוי רעד זיא'ס

 .זיוה סרעטעֿפ םוצ רימ ךיא יג

 לסינ רעטעֿפ רעד טײרגרַאֿפ טָאה'ס

 .לסיּב ַא ןַײװ ,ןשַאט-ןמה

 לסיז-עדײרֿפ עמומ יד ןוא
 לסיש עלוֿפ ַא טײרגרַאֿפ טָאה

 .ןצנַארַאמ ןוא עסיז ןּביױרט
 .ןצנַאט ךיא םענ ,ןעגניז ךיא םענ

 : רעּביא עמומ יד טסַײר םעצולּפ
 *! רעּביל ,רימ גָאז ? וטסיּב עשז רעוו; --

 ; ריא ךָאנ דלַאּב טגערֿפ רעטעֿפ רעד ןוא
 יו רוחּב ,רימ גָאז ? וטסיּב עשז רעוו, --

 עלַײװ עצרוק ַא רימ ךיא טכַארט

 !? הלאש ַא טסרעה, -- : רעֿפטנע ךיא ןוא

 ,טַײװ טעה זיא סָאװ דנַאל ןוֿפ םוק'כ
 =,טַײל עטוג ןכוזַאּב םוקיכ

 ןענַאװ ןוֿפ ,דנַאלס ןעמ טֿפור עשז יו, --
 *? ןענַאּפש וצ ָאד ןעמוקעג טסיּב

 דָארג סָאד סייוו'כ ? סע טֿפור ןעמ יו; --
 ",,דוס ןוֿפ דנַאלס : סע טֿפור עמ ,ָאי

 :ענימ ַא דלַאּב עמומ יד טכַאמ

 "? הנידמ ַאזַא זיא עשז ואוו, --

 :ןרעטש םעד טשטיינק רעטעֿפ רעד ןוא
 .ףרעג ןסיוו ליווכ זיא סע ואוו; --

 ...עגר ַא טרַאװ ,עשז טרַאװ, -- : ךיא גָאז
 .."ריא גערֿפ ןוא םענ ,עקסַאמ ןַײמ םענ

 רעטנורַא ךַײלג רעטעֿפ רעד טמענ
 ,םינּפ ןַײמ ןוֿפ עקסַאמ יד טָא

 ,"םיא ןעק ךיא ...סייוו'כ,, -- : עמומ יד טַײרש
 ...רעטנומ ,ךעלײרֿפ עלַא ןרעוו
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 ןסיז םעד שַאט-ןמה ןַײמ טלַאה'כ
 ,ןסיּב ןטשרע םעד םענ ךיא ןוא

 -- ןענייוו ַאזַא ךיא רעה םעצולּפ
 .ןענח טנזיוט טימ ןוא קיצרַאה

 : רעניילק רעד שַאט-ןמה ןַײמ טגָאלק'ס
 .רענייש ןייק טינ ןעמָאנ ןַײמ זיא'ס,

 -- עשר ַא ןעוועג זיא ןמה
 ,השקשינ ץנַאג ,ךעלסיז ןיּב ךיא

 ,רעּביל ,ךיד טעּב'כ ,רֿבח ,ךיד טעּב'כ

 .רעּביא םיא ךַאמ ,ןעמָאנ ןַײמ טַײב

 '.האנה טימ ךימ סע ןַאד ןוא
 ?,האווצ ןַײמ ,רעדורּב ,זיא סָאד
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 החי .פנדייז ןַײמ

 קנַאש רעד ןוֿפ ךיא םענ חסּפ-ֿברע ןדעי
 .קנַאשעג ַא ןדייז ןַײמ ןוֿפ -- הדגה יד

 --דנַאר-רעּבליז ריא טעלג'כ ,הדגה יד לטרעצ'כ
 .טנַאה ןיא יז ןטלַאהעג ךָאד עדייז רעד טָאה'ס

 ,ָאטינ זדנוא טימ ןיוש עדייז רעד זיא רעטציא
 ...העש-רדס רעד ןיא ןדייר רעּבָא םיא רעה'כ

 -- גנַאלק ןַײז ךָאנ ןגָארט רעטרעוו-הדגה יד
 .גנַאּב רימ זיא סע ןוא ךעלײרֿפ רימ זיא סע ןוא

 בופ סא רעסױר א

 ֿבוט-םוי רעסיורג ַא זיא'ס
 .רײרֿפ עסיורג ַא ןוא
 --- רדס ןוֿפ טכַאנ יד זיא'ס
 : טיירנעגוצ זיא ץלַא

 תסורח ,ןַײװ ,הצמ

 .שיֿפ ןוא שיילֿפ ךיוא ןוא

 רדס רעד ןָא ךיז טּביײהס

 !שיט םוצ ןייג רימָאל
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 הע העו י= רעה

 ,רעסַאװ ןֿפױא לטסעק ַא טמיווש'ס

 .ןטלַאק םעד ףיוא ,רעסַאװ ןֿפױא

 רעסַאלּב ַא עלעגנַיי ַא זיאס

 .ןטלַאהַאּב עלעטסעק םעד ןיא

 ,רעסַאװ ןֿפױא לגנַי ַא טמיווש'ס

 ,ןטלַאק םעד ףיוא ,רעסַאװ ןֿפױא

 ,רעסַאלּב ַא ךָאנ ,םולח ַא ןוא

 .ןטלַאהַאּב עלעגנִיי ןיא זיא

 ןגערֿפ ךיד לעוו'כ ,עטַאט
 :ריֿפ יו רעמ תוישק
 ,תוישק עלַא יד ףיוא
 ! רימ רעֿפטנע ,עטַאט

 ןגערֿפ ךיד לעוו'כ ,עטַאט
 .ךַאז רעדעי ןגעוו
 ןגעדֿפ ךיד לעוו'כ ,עטַאט
 .ךס ַא רָאג תוישק
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 ההפה רער ןופ םנכ רכ ך

 -- טָאטש רעדעי ןיא ,ףרָאד ןדעי ןיא
 .דוס ןייק טשינ זיא'ס !ָאד ןענַײז יז
 יריפ םינכ יד - אחד עניו יד
 .רועיש ַא ןָא נולק ,גולק רענייא זיא'ס

 ;טכעלש -- עשר ַא זיא רעטייווצ רעד

 .טכערעג טּבַײלּב ןוא טנָאלש ןוא טגָאלש רע
 ; םּת ַא ,רַאנ ַא זיא רעטירד רעד

 ."םַאּב , :טגָאז רע ןוא "םיּב , : םיא טסגָאז וד

 ;ליװ רע סָאװ טשינ טסייוו רעטרעֿפ רעד

 .ליטש רעליטש ןיא טכַארטרַאֿפ טציז רע

 - טַײצ רערעי ןיא ,רודןדעי ןיא

 !טַײל-הרבכה יד ,אד ןענַעו יז

 סוּכ סוהילא

 רדס םעד ַײּב חסּפ ןרעי
 ריֿפ תוסוּכ ךיא קנירט
 ,ןהילא ,ןטֿפניֿפ ַא ןוא
 .ךיד רַאֿפ ןַא ךיא טיירג

 -- רדס םעד וצ ןעמוק טסעוװ ,סייוװכ

 .רימ יר ךיא ןפע

 קיטשרָאד ןפיל םימ םוּכ ןַײד ,םייוזכ

 .ריר ַא ןָאט וטסעוו

 ,טֿפַאשּביל טימ סוּכ םעד ןָא ךיא ליֿפ

 ,רועיש ַא ןָא טֿפַאשּביל

 טֿפַאשקנעּב טימ לוֿפ ןגיוא טימ ךיוא

 .ריט רעד וצ ךיא קוק
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 ןראד רעקירנענערב רער

 ןרָאד ַא דלעֿפ ןיא טעז השמ
 -- רעמיוועג ַא ןיא קידנענערּב
 "ו ןרָאלרַאֿפ קלָאֿפ ןַײמ זיא'ס , : רע טנייוו
 .רעטיּב ןרערט טימ טנייוו השמ

 ןרָאד רעד זַא רע טעז םעצולּפ
 . . . רעַײֿפ ןיא טילּב ןוא טסקַאװ ןוא טסקַאװ
 ! ןרָאה ןיא לַאש ןוא יינ ,השמ --
 .רעַײנַאּב ןַײז טסיּב !קלָאֿפ ןַײר טּבעל'ס

 התורה יד טק פ

 ; ןַײרַא רעטצנעֿפ ןיא הנֿבל יד טקוק סע
 .ןַײװ רעד זיא טיור ןוא תוצמ יד ןענַײז סַײװ

 -- טַײל עטקיטכענקרַאֿפ ןדִיי ןענַײז ןעוועג
 ,טַײרֿפַאּב ייז טָאה ןוא השמ זיא ןעמוקעג ; רָאלק ןוא קיטכיל זיא הדגה יד ןוא
 ; רָאװ ןוא קיטכיר זיא ןּבירשַאּב הׂשעמ יד

 --סיורג ַײס ןוא ןיילק ַײס ,עלַא ךיז ןעײרֿפ טציא
 .זיוה ןשידִיי ןכעלטיא ןיא ֿבוט-םוי זיא'ס

 ; ןַײרַא רעטצנעֿפ ןיא הנֿבל יד טקוק סע
 .ןַײװ רעד זיא טור ןוא תוצמ יד ןענַײז סַײװ
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 לננַי עשזסקַאװ

 ךַײט ןֿפױא לטסעק ַא ןיא
 .ךיילּב ןוא ןיילק ,לגנִיי ַא טגיל

 -- טכענק ןענַײז רעדירּב ענַײז

 ? טכער רעייז ןענָאמ טעװ רעוו

 -- דלעֿפ ןֿפױא ןלַאֿפ ןדִיי
 ! דלעה ַא רעװ ,לגנִיי ,עשז סקַאװ

 -- ,דניק ,עמַאמ ,עטַאט ןענייוו'ס
 ! דניוושעג סקַאװ ,לגנִיי ,עשז סקַאװ

 ;עט ןעמופ פ

 -- געט עסיורג ,ָא ,געט ןעמוקיס

 ,געוו רעדעי טעװ ןַײז ןֿפָא

 - טנַאװ עדעווטעי טעװ ןלַאֿפ

 ! דנַאל רעַײא ןיא טייג ,ןדִיי

 ךַײא ןריֿפ ןקלָאװ ַא טעוו'ס
 ,ךַײר יא ,ןייש יא דנַאל ַא וצ

 טכַאנ ַײּב לַײז:רעַײֿפ ַא ןוא

 .טכַאזַאּב ,ליטש ןריֿפ ךַײא טעװ

 -- געט עסיורג ,ָא ,געט ןעמוק'ס
 ,געוו רעדעי טעװ ןַײז ןֿפָא
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 טכַאנ-רדס רעד ןיא

 22 6 ,/ 6 0 סי 7 } הי 5 0 2 טי 3 2 22 222 =

 טעאריע וו יט טו לא טא

 ,ליטש ןזָאלּב ךעלטניוו-גנילירֿפ
 .שירֿפ ןוא לוֿפ -- הנֿבל יד
 ,ליוו סע רעװ ,רענייא רעדעי
 .שיט םַײּב רימ טימ ץיז ןוא םוק

 ,טלעוו עַײרֿפ ,ענייש ַא זיאס
 ,ריט עדעי ןֿפָא טציא זיא'ס
 -- טלעהַאּב קידֿבוט-םוי זיא ץלַא
 ,רימ טימ ץיז ןוא ,דנַײרֿפ ,ָא ,םוק

 ,לענש ןֿפױל ךעלטניוו-גנילירֿפ
 ,טיירּב ןֿפָא -- רעטצנעֿפ ןוא ריט
 ,לעווש רעדעי ףיוא טכיל סעּפָאנס
 ,טייק ןוא דניק ,ןכַאװ עלַא

 ,ליק ןוא שירֿפ ,ךעלטניוו-גנילירֿפ
 . . . רועיש ַא ןָא תויׂשעמ ןעלמרומ
 ,ליטש רעד ןיא ןכרָאה רימָאל
 ,רימ טימ ץיז ןוא ,דנַײרֿפ ,ָא ,םוק
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 אידנ-דח

 ןיודליג ייווצ ,ןדליג ייווצ רַאֿפ

 ,(ןיורק ַא ןוא רעלדָא ןַא טימ)
 טֿפױקעג רימ עטַאט רעד טָאה
 ,טֿפױל סע ןוא -- לגיצ סַײװ ַא
 ,ךיוה טעקעמ ןוא טגנירּפש סע ןוא
 ...ךיור ַא טייג'ס זַא -- קידעּבעל

 ןייג וצ ץַאק ַא טמוק םעצולפ
 ןייצ עֿפרַאש ,עגנַאל טימ ןוא
 ,ןייוו ךיא ןוא -- לגיצ'ס יז טסע
 . ןײלַא ,ןײלַא ּבַײלֿב ךיא ןוא
 ,ןייש לגיצ ַא ןעוועג זיא'ס
 .ןח-אלמ ןוא קידעּבעל

 איֿבנה והילא

 ,רעיוא ןוא גיוא ,רעדניק ,ןָא טלעטש
 ! ןַײא ךיז טרעה ןוא טקוק
 והילא איֿבנ םעד רַאֿפ
 ! ןַײװ טימ סוּכ ַא טיירג

 ןטַײװ רעד ןוֿפ איֿבנ רעד טמוק'ס
 ,שירֿפ לטניוו ַא יו
 ,רעדניק ,ןַא סוּכ ןסיורג ַא טיירג
 ! שיט ןֿפױא םיא טלעטש

 ןרירַאּב םיא איֿבנ רעד טעוו'ס
 ליטש לטניוו ַא יװ

 ,הכרּב-לזמ ןשטניוו ךַײא ןוא
 ,ליוו רע סָאװ -- ןדעי
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 איֿבנה והילא

 ! רעיוט ןוא ריט ,רעדניק ,טנפע

 .רעיומ רעזדנוא ןיא טסַאג ַא טמוק'ס

 ,רעביל רעזדנוא ,והילא
 ,רעביטש עלַא ןיא ןייג וצ טמוק

 ,ןלַאװק-רעבליז -- ןגיוא ענייז
 .ןלַארטש-ןענוז -- לכיימש ןייז ןוא

 ןלָאט רעביא ןוא גרעב רעביא
 ...םולח ןיא יװ איבנ רעד טבעוװש

 -- רדס םעד וצ רע טעװ ןעמוק
 .רעדעס יד ןופ תוחיר טימ לופ

 הדפ סעד ײב -- ןעמולב יד ןופ ןטפוד טימ לופ
 .ןעמוק דלַאב טעװ רע ,טייג רע טָא

 רימ ןעקנירט רדס םעד ַײּב
 ; ריֿפ תוסוּכ ,תוסוּכ עּברַא
 -- ןַײװ טימ לוֿפ תוסוּכ עּברַא
 ןַײש רעטיור טימ סוּכ רעד טילג'ס

 ,רעיוט ןוא ריט ,רעדניק ,טנפע
 !רעיוא ןוא גיוא רעכיג ןָא טלעטש

 -- ןגעקטנַא טגָארט םיא סוכ ַא ןוא
 ,טכיל ַא טנַײשיס ,ֿבוט-םוי רעד טנַײשיס .ןגערב יד זיב שזַא ןייוו טימ לופ

 .טכיזעג סדניק ןדעי ףיוא דײרֿפ

 ,סוּכ רעד יװ ,החמׂש טימ טנַײשס ,הכרב ַא טימ רע טעװ ןעקנירט
 . . . תוא רעדעי -- הדגה יד ,החלצה ןוא ךייא קילג ןשטניוו

 ןדַי עטַײרּפַאּב

 -- רעהַא זיּב םירצמ ןוֿפ
 .רעווש יא ,גנַאל יא געוו רעד זיא'ס
 -- ןדימַאריּפ ןעיוּב סָאװ טכענק
 .ןדַיי עצלַאטש ,עַײרֿפ רעטציא

 -- לָאמַא ןוֿפ ןהערּפ וצ טכענק
 ,לארׂשי ייז ןעיוּב רעטציא
 ןדירֿפוצ ןוא קידײרֿפ ןעיוּב'ס
 .ןדַיי עצלָאטש ,עטַײרֿפַאּב יד
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 ַאטעג

 ..לרניטש א טיס רימ םשנ כ

 לדנייטש א טימ רימ םענ'כ
 .טנַאװ-ַאטעג רעד ןופ
 קינוז רימ זיוה ַא יוב'כ
 ,דנַאל ןטייוו םעד ןיא

 לדנייטש סָאד ןייא רעיומ'כ
 טנַאװ-ָאטעג רעד ןופ
 ןסייוו םעד זיוה ןיימ ןיא
 ,דנַאל ןטייוו םעד ןיא

 רעיורט ןּפָארט ַא לָאז'ס
 ךייל סלארשי ןופ
 טנעה טשיריײי ,רעיומ ןסייוו ןיא ןייז
 ,דיירפ רעסיורג ןיימ ןיא

 ןיא דנַאטשֿפױא םענוֿפ טַײצרַאי ןטו5 םוצ
 ָאטעג רעוועשרַאװ ןביילב רכז ַא לָאז'ס
 געטדָאטעג יד ןופ
 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא רעיינ רעד םייה ןיימ ןיא

 ,טנעמונָאמ ַא טייטש .גערב ןטייוו ןפיוא

 -- טמערוֿפעגסױא ןייטש ןוֿפ
 .טנעה עשידִיי ייווצ

 .1946 ,עשרַאװ

 ןטסױֿפ ענרענייטש ייווצ

 ,טדנעוװעג אנוש םוצ

 -- גנונערָאװ ַא אנוש םעד

 .טנעה עשידִיי ייווצ

 ,ןּברוח ַא זיא םורַא
 ,טנעוו ןוֿפ רכז ןייק
 ,ןטסױֿפ ייווצ רָאנ טעז ןעמ
 .טנעה עשידִיי ייווצ

 עדנעגעל ַא טּבעװש'ס ןוא
 טנעה יד טָא םורַא
 ,רעַײֿפ ַא טרָאד טנערּב'ס ןוא
 .טנערּב סע ןוא טנערּב סע
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 ַאמענ ןיא איֿבנה והילא
 טזַאלרעד וטסָאה יו, -- איֿבנ רעקשטיטלַא רעד

 "! ? טָאג ןַײמ ,ןּברוח ַאזַא ,טנַײה קיטעמוא זיא

 ןהילא טנָאלק סע ,רימת יוװ רעיורג ךָאנ

 :טנעה יד ןכַארּברַאֿפ .טנייװרַאֿפ -- ןגיוא יד

 ןּבילּברַאֿפ טשינ זיא סע, -- ,גרעּב-שַא רעּביא טנַאּפש רע

 .טנעוו ןוֿפ רכז ןייק .טָארט ןַײז םיא טירּב סע
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 ,ָאר ךרָאש ןייק טינ טרעה ןעמ,
 .דניק ןייק טינ טנייוו סע
 ,טעיַאװ ןוא רָאנ טגָאלק סע
 .טניוו רעד טרעמָאי סע

 ןעגנַאלרעד רימ טעװ רעות
 ? םוּכ ןקיּביײיא ןַײמ
 רעדניק ןעמ טָאה סָאװרַאֿפ
 "? סָאװרַאֿפ ,טקיליטרַאֿפ

 ,איֿבנ רעױרדנדזַײרג רעד
 ,ןַאמ רעקשטיטלַא רעד
 -- טרענײטשרַאֿפ יוװ ןייטש טּבַײלּב
 . . . ןַאּפש ןייק רעמ סױרָאֿפ
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 !רערניפ .וד פי רב

 ֿבוט-םוי רענירג ! רעדניק ,ךיז טײרֿפ
 .ןעמוקעג זדנוא וצ זיא
 ךיז טײרּפשעצ קרַאטש רעמוז רעד טָאה'ס
 .ןעמולּב ןוא סנירג ןַײז טימ

 ךיז ןָאטעגנָא רעדלעֿפ ןּבָאה'ס
 ענירג רעדײלק-ֿבוט-םוי
 -- םירֿבק ,תוֿברוח וליֿפַא ןוא
 .סענירעלעּפ ענירג

 ,ךיז טיולּבעצ קרַאטש למיה רעד טָאה'ס
 ןלַארטש טימ טזיּפשעצ -- ןוז
 ןּבָאה ןעגנַאלק-רעדנואוו טימ ןוא
 ,ןלַאװק יד טליּפשעצ ךיז

 רעיורט רעזדנוא רעמוז רעד לָאז
 ןקעדרַאֿפ סנירג ןַײז טימ
 ,גנונעפַאה -- ןעגנַאלק-רעדנואוו טימ ןוא
 .ןקעוו גנונעֿפַאה עַײנ
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 גנילירֿפ

 ננילירפ זיא סָאװ

 ,ןלַארטש-ןענוז -- ? גנילירֿפ זיא סָאװ
 .ןלַאװק עקידנעגניז קידײרֿפ

 ,רעדלעֿפ ףיוא דײרֿפ -- ? גנילירֿפ זיא סָאװ
 .רעדלעוו עקידנעגניז קירײרֿפ
 .רעדניק רַאֿפ דײרֿפ -- ? גנילירֿפ זיא סָאװ
 ! רעדניצַא ןיוש ןעגניז רימָאל

 ןעטוקפענ זיא :טילירפ רוד

 ןעמוקעג זיא גנילירֿפ רעד זַא
 ; ןעמולּב יד טילּבעצ ךיז ןּבָאה

 ,רעדלעֿפ יד טנירגעצ ךיז ןּבָאה
 ;רעדלעוו יד ןוא סעקנַאל יד ךיוא

 ,ןלַאװק יד טליּפשעצ ךיז ןּבַאה
 ; ןלַאֿפ-רעסַאװ ןעגניז קישיור

 ,ןעננירּפש וצ ןָא רעדניק ןּביײה

 ףעטנה קירַײרֿפ ,סיריירפ ןצטנאפ



 ןטרַאנ ןיא ןייג רימַאל

 !רעביטש יד ןיא ןשטנעמ ,טינ טצױ

 .רעּבירַא ןיוש רעטניוו רעד זיא'ס

 ! ןטרָאג ןיא ןייג עלַא רימָאל
 .ןטרָאד רעטציא ןעגניז לנייֿפ

 ,עַײנ רעדיל ןעננױ סנַײֿפ

 !תיחמ א  ןעילב רעמײב

 .העדניפ יר הױ ןעדױה קירײרפ

 !רעדניצא ןַײז ךעליירפ ריִמַאּל
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 הטוב יד

 ,רערעל ַא זיא ןעוועג
 .אֿביקע -- ןעמַָאנ ןַײז
 -- רעליש רע טָאה טָאהעג
 .הֿבישי עסיורג ַא

 טנרעלעג ןּבָאה ייז
 .רעַײֿפ טימ ,קשח טימ
 ןענרעל סָאד ןּבָאה יז
 .רעַײט רָאג ןטלַאהעג

 לָאמ ןייא זיא ןעמוקענ

 : ןרָאצ ַא ,הרצ ַא

 סאֿביקע ןענַײז קנַארק
 .ןרָאװעג םידימלּת

 ,עקנַארק ןייק רעמ ַאטטשינ
 .עלַא ןענַײז טנוזעג
 רערעל םעד טרעֿפטנע רעד
 .הלאש ַא טגערֿפ רעד ןוא

 תולוק יד ןכליה'ס ןוא
 ,,טעמורַא רעליש ןוֿפ
 ,ףעיורט רעד זיא קעװַא
 .טעמוא רעד זיא קעװַא
 ֿבוט-םוי ַא טָאה טשרעהַאּכ

 .הֿבישי עצנַאג יד

 ,רעליש יד ןעגניז סע

 .אֿביקע יּבר טגניז'ס

 ןדִיי רַאֿפ ֿבוט-םוי ַא

 .  ,ןטַײװ ןוא טנעַאנ ןוֿפ

 ,תורוד רַאֿפ ֿבוט-םוי ַא

 .ןטַײצ עלַא רָאג רַאֿפ
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 ,לוש יד זיא טכַאמרַאֿפ
 .הֿבישי יד -- טכַאמרַאֿפ
 ,רערעל רעד טרעיורט סע
 .אֿביקע יּבר טנייוו'ס

 ןעמוקעג זיא טָא ןוא
 -- רמועּב ג"ל גָאט רעד
 טָאה לוש יד טנֿפעעג
 .רמוש רעד גנולצולּפ

 רעליש יד ןענַײזס ןוא
 ןטַײװ ןוא טנעַאנ ןוֿפ
 ןעלמעק ףיוא ןעמוקעג
 .ןטַײר וצ ןעלזייא ןוא

 טוט



 .תועובש

 תועובש ףיוא סנירג

 ןסַײר רימָאל ןוא דלעֿפ ןיא םוק

 ! ןעמולּב ןוא ךס ַא סנירג

 ,ֿבוט-םוי ןַײז טעוזס ןוא גָאט ַא ךָאנ

 .ןעמוק תועוֿבש טעווס

 ןעמולּב ןוא סנירנ יד טימ רימָאל

 !ןענײשַאּב םייה רעזדנוא

 -- עקנָאל ַא רָאג זיא םייחה רעזדנוא

 .ןעניימ עלַא ןלעוו

 ןכעטש רעדנאװ ןַײר םענ

 ,רעטניוו רעד ןיוש זיא קעװַא גנַאל
 ,רעטנירגעצ ַא רעמוז רעד טמוק'פ
 ,רעדלעֿפ רעּביא תוכלמ ןַײז טיײרּפש
 .רעדלעוו רעּביא ,םעקנַאל רעּביא

 ,לקעז ןַײר םענ ,םנַײמ דניק ,עשז םענ
 .לקעּפ ַא ךַאמ -- רעדיילק ןוא זַײּפש
 -- ןקעטש-רערדנַאװ םעד טנַאה ןיא םענ
 . . . ןקערש טינ ךיד טײקטַײװ יד לָאז
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 תועובש

 - תועוֿבש טנַײה זיא סע
 .רעּביל ַא ֿבוט-םוי ַא
 ,רעדלעֿפ יד ןענַײז ןירג
 .רעּביטש יד ןענַײז ןירג

 השמ טנַײה זדנוא טָאה סע ןעמולּב ןוא ןגַײװצ יד
 -- ןּבעגעג הרוּת יד ןריצַאּב ןזָארג ןוא
 רענעש ,ךעלטנרָא זַא ,ןקלַאּב םעד ןוא טנעוו יד
 ,ןּבעל רעזדנוא ןַײז לָאז .ןריט ןוא רעטצנעֿפ יד

 ֿבוט-םוי ַא טנַײה זיא סע סקיכלימ טנַײה ןסע רימ
 ,עניילק ןוא עסיורג רַאֿפ .עטַאז ךיז ןעײרֿפ ןוא
 ,רעּביל ַא ֿבוט-םוי ַא ,רעדניק ךיז ןעײרֿפ סע
 ,רענייש ַא ֿבוט-םוי ַא ,עטַאט ןוא עמַאמ ךיוא

 יניס גרַאּב ןֿפױא

 ,ךיוה רעד ןיא ,יניס גרַאב ףיוא
 ,ךיור א טימ ןקלָאװ ַא טור

 ; םורַא טסקַאװ טייקליטש יד ןוא
 .םוטש טרעװ ץלַא ,רעליטש ךָאנ ,ליטש

 : ךיוה רעד ןיא לגיופ רעד טניוטש'ס
 *! ךיור ַאזַא ,טייקליטש אזַא;

 ,ףיוק ןיא ,בייל רבדמ רעד ןוא
 ,ףױרַא גראב םוצ טניוטשרעד טקוק

 ,ןיילק ןוא סיורג ,ןשטנעמ יד ןוא
 ,ןייטש ןופ דימ -- עדימ ןעייטש

 סנ ַא ףיוא ןטרַאװ עלַא
 .תעל-תעמ יירד עלופ דלַאב ןיוש

 לוק אזַא ךיז טרעה םיצולפ

 ,לָאטש ןופ ךיז ןכערב סָאד יו

 לייוו ַא טצַאלּפ למיה רעד ןוא
 ,לייז-רעייפ ַא טעז ןעמ ןוא
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 טָאג ןופ לוק סָאד -- ! רעה -- םיצולפ ךָאנ רעליטש ןּוא ,ליטש -- רעדיוו

 .טָאּבעג ןעצ יד סיוא טרענוד ,ךרָאש ןייק טרעה ןעמ -- ןעוועג יו
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 רעדירב ענַײ ןוא ףהשו

 ,רעדניק ,טינ דוס ןייק רָאג ךָאד זיא'ס
 ,עלַא אמּתסמ טסייוו ריא ןוא
 ֿבקעי טָאה טַאהעג ןיז ףלעווצ זַא
 ,הלּכ ַא דלַאּב -- רעטכָאט ַא ןוא

 ,עקרַאטש רעדעצ יװ -- ןיז עלַא
 ,רעדניר ןוֿפ רעכעטסַאּפ -- עלַא
 -- ןצנַאג ןיא טינ טעּברַא ףסוי
 ,רעדניק יד ןוֿפ רעטסלױֿפ רעד זיא'ר

 ,טמולחרַאֿפ רע זיא טכַאנ ןוא גָאט
 ,ןרעטש ףיוא טקוק ,למיה ןיא טקוק
 ,ןעמורּב סלכַײט םוצ ןַײא ךיז טרעה
 ןרעג רע טרעה תויׂשעמ-רעדנואוו

 ; טמולחעג םיא לָאמ ןייא ךיז טָאה
 ..ןרָאװעג טנַײה רע זיא ךלמ
 ,רעדירּב ענַײז סָאד טלייצרעד טָאה'ר
 ; ןרָאצ טימ טגָאזעג יז ןּבָאה

 ? רעדורּב רעזדנוא ,רע טניימ עשז-סָאװ;
 ?ןרעה וצ זדנוא רע טזָאל עשז סָאװ
 תמא ןַא ףיוא רָאג ליוו ףסוי
 ,ףרעװ ךלמ ַא זדנוא רעּביא

 : רעדירּב יד ףיוא ןעייטש קיטסַאה
 (* ,(ןסיוד) ןתוד ןייק ,לרעדירּב ,עשז םוק;
 ,רעדניר יד ןרעטיֿפ רימ ואוו
 ,...ןסיורג ךיז זדנוא רַאֿפ טרָאד וטסעו

 ,רוּביג ַא וטסיּב ּבוטש ןיא רָאנ
 רעטיה ןַײד זיא עטַאט רעד לַײװ
 ,רעדורּב ,ָא ,זדנוא וצ דלעֿפ ןיא םוק
 ,"רעטיּב ןרעו ריד טעװ ןטרָאד

 ברעגנט עמ

 -- טרָא ןַא ןופ ןעמָאנ ַא (*

 .שמוח ןיא טנָאמרעד
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 ףיש-ץילּב ַא יוּב'כ

 ןטלָאּפשעג םי םעד טָאה השמ

 .םוהת ןֿפיט ןזיּב

 -- !רעסערג ליֿפ זיא רעדנואוו רעד -- טנַײה

 .םָאטַא םעד ןעמ טלַאּפש

 ןטעקַאר ףױא ןעמ טעוװ דלַאּב ןיוש
 -- ,ךייה רעד ןיא ןעִילֿפ
 ןעמַאטַא ןוֿפ לגילֿפ יד ףיוא
 .ךיור ַא ןייג טעווס זַא

 .סנטַײצַאּב רימ ףיש-ץילּב ַא יוּב'כ

 לַארטש-ןטעקַאר ףיוא
 עגר עדעי ןעִילֿפ ךיא לעװ

 ?ַײט טנוט טרעדנוה

 הנֿבל יד ןכוזַאּב לעוו'כ

 .סרַאמ ,סונעוו ךיוא ןוא

 סנטַײװ רעד ןוֿפ ןעִיצ טעוו'ס רָאנ

 :.2:ץראה ןַײמ דרע רער וצ

 זנורּב זיא לצעק סָאד

 ? רעטכעלש א ךיא  ןיב יצ .נורב זיא לצעק ןַײמ

 .סָאבעלַאב ,טכעלש טסיב -- סָאװרַאפ :לצעק ,גָאז

 ית לוי יי יי זיא קרַאטש טזָאלעגּפָארַא

 = = ןבי הערה ויש ?ראנ יר הנה ריד ײב
 .לָאמוצ לקערב ןַײק

 - .ערָאנ ןיא ךיז טרַאּפשעג .וגורב זיא לצעק ןַײמ
 .לָאמש וצ ערָאנ יד ,ליטש ,קיטעמוא טגיל'ס
 ,טערומשזרַאפ ןגוא יד

 5י י פ םשינ

 2 = = בסגערפ == .ליד םוצ טעלופ ךז
 :לָאמַא ךימ טסגערפ טשינ

 ןשליװ ? קירעגנוה טסיב .ונורב ויא לצעק ןימ

 ...?לָאש ַא לּפע ןופ ? סָאװרַאפ :לצעק ,גָאז
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 ייוװודַארב ףיוא טסַאנ ַא

 רעדירב ייווצ ,ךעלזיימ ייווצ
 ,יײװדָארב ףיוא טבעלעג
 קיצנַאװצ רעמונ קָאטש ףיוא
 ,ייז ןבָאה טניואוועג

 רעדירב ייווצ ,ךעלזיימ ייוװצ
 ,טבעלעג ךעלקילג קרַאטש
 הנויח טרָא ןייא ןופ
 ,טּפעלשעג ןעמַאזוצ

 ךעלקערב ייס ,רענַײב ייס
 ,שיוק ןופ ןגיוצעג
 קיאור ץיּפש-רעגניפ ףיוא
 .שיור ןָא ,ןעגנַאגעג

 -- לָאמנייא רָאנ ,לָאמניײא רָאנ
 == ! גָאלק ַאזַא ,ייוו יוא
 ןעמוקעג זיא טסַאג ַא
 .קָאטש ןטסקיצנַאװצ םוצ

 רעטַאסנַָאװ ַא טסַאג ַא

 ןייצ ןוא לגענ טימ

 ,טש'רמולכ ,ױזַא םורפ ןוא
 ,ןייר ןוא קיטכיצ ןוא

 רעדירב ייווצ ,ךעלזיימ ייווצ
 : יז ןבָאה טניימעג
 ךאלמ ַא ןעמוקעג
 .ײװדָארב ףיוא בוטש ןיא

 ןטסנעש ןופ ,ןטסעב ןופ
 2 ןייב א ןבילקעג

 ,הנתמ ַא טסַאג םעד
 .זח טימ ךיז טקובעג

 לצעק בר טָאה טקוקעג
 וקילּב ןקינרָאצ טימ
 הנתמ ענייש יד
 ,קירוצ ןפרָאװעג

 ,קיטסַאה ןוא דליוו ,גנורּפש ַא
 -- ֿפַאכ ַא ןוא גנורּפש ַא
 ,לקסיּפ ןיא לזיימ ַא
 .טּפַאלקרַאפ רענייצ יד

 לזיימ ַא ןֿבילבעג

 .ןייטש א יוװ ןײלַא

 ,רעדורב ןייק רעמ ַאטינ

 ,ןײלַא ןבילבעג

 ךעלזיימ ךָאנ ןלייצרעד'ס
 ײװדָארב ףיוא טנייה זיב
 : ןצפיז ןֹוא השעמ יד
 יו יו ןוא ךַא ...טסַאג ַא;



 לארשי ןיא רעדורב ַא ּבָאה'כ

 יוּב ךיא לַײװ ךעלקילג ןיִּב ךיא
 ,לארׂשי דנַאל רעזדנוא
 יוט רעד טנַײש'ס יו עז ךיא ןוא
 ,לָאט ןוא גרַאּב רעּביא

 ,לארׂשי ןיא רעדורּב ַא ּבָאה'כ
 ,רענָאיּפ ַא רע זיא
 ,לָאטש ןענַײז סמערָא ענַײז
 ,רעווש טעּברַא רע לַײװ

 ,ךיג עשז םוק ,רעדורּב רעּביל ,רע טעּברַא סדרּפ םעניא
 ,רעהַא ךיג עשז םוק ,טכַאנ יד טמוק'ס זַא ןוא
 -- ךיא יװ ןטעּברַא וטסעװ ,רענָאיּפ רעד רעדורּב ןַײמ טייטש
 ,ירענַאיּפ ַא ןרעוו .ךַאװ רעד ףיוא רע טייטש

 ;רימ ןצ טנַײה רעדורב רעד טבַײרטס

 ! רעהַא וד ךיוא םוק ,

 ,רועיש ַא ןָא ךעלקילג ןיּב ךיא
 ,רענָאיּפ םעד זיא ליואוו
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 לכוטסַאּפ סָאד

 לכוטסַאּפ ַא רימ ךיא ןיּב
 .ףרָאד סנטַאט ןַײמ ןוֿפ
 ,ךעלעיק יד רימ עשַאּפ'כ
 .ףָאש ןוא ךעלעיק

 ,עלעדיל ַא רימ ךיא גניז
 ,סיז ןוא רָאלק ױזַא
 ,עלעכַײט סָאד וצ רימ טמורּב
 .טסילֿפ לגרעּב ןוֿפ סָאװ

 ,עלעֿפלעװ ַא דלַאװ ןוֿפ טמוק
 ,קערש ןייק ןוֿפ טינ סייוו'כ
 ,עלעקעטש ןַײמ רָאנ םיא זַײװכ
 .קעװַא ךַײלג רע טֿפױל

 ,ךיג ךיא ּבַײרט ,טנװָא רעד טמוק
 .ףָאש יד םײהַא ּבַײרטכ
 עלעדיל ַא שירֿפ ךיא גניז
 .ףרָאד סנטַאט ןַײמ ןוֿפ

 ירא
 ױ ,
 ואש/ : ' ראי וו ווא ראו(

 606 יב 2 טיי
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 .םעט ַא ןָא
 רעּבָא זיא םעט
 . . םַארג םוצ טוג

 זיאס ,ייה זיא אָ תיֵּב- ףלַא ןַײמ

 ה

 ךעלגנעל זיא וָו : סנַײמ דניק ,עשז גָאז
 .קָאװשט א יו ? סָאד זיא סָאװ

 ,רעמַאה ַא םענ ֹך ,ףֶלַא ןַא זיא'ס -- א
 ! גָאלש ןוא םענ ,תוא רעטשרע =

 רַאֿפ טוג זיא זָארג ,תיה יא תיֵב

 ןעַײק םוצ יק ,סיורג יִצ ןיילק
 טקידנע סע ןוא ֹװ סע טניימ ןעניימ 2

 .ןָיַז טימ ךיז ,זיוה ַא ךָאד

 ,המכח זיא תַח ןעניֿפעג תיֿב
 .הלח זיא תַח ןענָאק וטסֿפרַאד }=
 ןענַײז עדייּב ה ; ..ףךיא ךז סע ךז ִש

 . . . עלַא רַאֿפ טוג ,הנֿבל רעד

 וטסניֿפעג תמ זיא לֵמיִג
 לָאמ עלַא ,ךוש רעכיוה ַא

 ,לװָאט ןיא ַײס 0 טריצַאּפש סָאװ ַ
 ,לָאט ןיא ַײס ףובןַײד - ןיא

 קרי א - דו - תֶלֶר - דֶלַד
 .קיציּפש ןוא ץרוק (}) ,ריט ַא טניימ ֹר

 , . םיא ףור ? וטסליוו -- יז זיא ןֿפָא
 ,קיציא :םיא ףור ! רימ וצ םוק
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 דימּת זיא הָּכ
 ,חוּכ ןיא ָאד
 טקידנע'ס ואוו -- ףָכ

 קיטכיל -- דַמִל
 ,טלעוו יד זיא
 -- םולש זיאש'ס ןעוו
 ,טלעֿפ טינרָאג

 יװ זיא םַמ
 ,םיוצ-ןטרָאג ַא
 -- לריט ןיילק ַא
 , . . םיוק ןֿפָא

 זיא םמ-סָאלש
 ,טכַאמרַאֿפ םורַא
 ןטרָאג ַא יו
 ...טכַאנַײּב טעּפש

 טגנילק רעטציא

 ,ןָאֿפעלעט ןַײד
 ,לּבַײרטיס םענ -- ןּונ
 ! ןָא ךיז ףור

 קידנור -- ְךֵמָס
 לגייּב ַא יו
 ןטימ ןיא ןוא
 ... לגײא ןא טנַײש

1 

 זיא -- גיוא -- ןיע
 ,לּפעק ןַײד ןיא
 סע טסניֿפעג וד
 ,לּפע ןיא ךיוא

 דימּת זיא אפ
 = ,ןליּפ ןיא ָאד פ)

 ,ֿפדיֿפ ןיא -- אָפ
 .ןליַּפש םוצ טוג

 ,לָאצ ןיא ןַארַאֿפ 8
 ןעננילק טוט םּוק
 ,לוק ןַײד ןיא

 ,טעקַאר ןיא ׁשיִר
 -- ךיור ןיא ׁשיִר
 ןעייג עדַײּב

 ,ךיוה רעד ןיא

 ,םולש ןיא ןיִש
 ,ליּפש ןיא ןיִש
 טליּפש ןוא טמוק
 ! ליו סע רעװ

 דימּת זיא וָת
 .הרוּת ןיא ָאד
 יד זיא הרות

 ,הרוחס עטסעּב



 טלַאהניא

 רַאדנעלַאק רעשידִיי ןַײמ
 ןַײרַא לוש ןיא
 םניט דניפ ןרעל
 טביל-תּבש
 הּכוס ַא יוּב'כ
 קט ן
 ןגיױא םלגנַי םעד ןיא
 לייא טימ לנירק סָאד
 רעלטכיל-הּכונח
 ןלרירה ר" "רח
 יּבּכנה הדוהי
 טלעג-הּכונח
 יינש רעטשרע
 יינש

 רעטניו
 רירפ
 טסַארֿפ
 לטילש ַא ּבַאה'כ
 טֿבשּבו'ט
 רעמייּב רַאֿפ רַאידַײנ
 יינש רעסַײװ
 ןצנַאלֿפ רימַאל
 רׂשע-השמח זיא טנַײה
 ..לםיב א ןנאלפ 2
 ןטרַאד ווא ַאד
 לארׂשי ןיא טֿבשּב רׂשע-השמח
 םיּב ַא ווֿפ םולח רעד
 הליגמ יד
 רעליּפש-םירופ
 ןשַאט-רמה
 . תונמ-חלש
 לארׂשי ווֿפ הנּתמ ַא
 זיוה סרעטעֿפ ןיא
 שַאט-ומה ַא ןוֿפ האווצ יד
 ֿבוט-םוי רעסיורג ַא

 הדגה סנדייז ןַײמ

 השמ רעניילק רעד

 תוישק

 סוּכ סוהילא

 הח:ה רעד ןוֿפ םינב ריֿפ ירד

 ןרָאד רעקידנענערּב רעד

 הנ-ל יד טקופס

 לגנַי עשז סקַאװ

 געט ןעמוק'ס

 טכַאנ-רדס רעד ןיא

 אידג-דח

 איֿבנה והילא

 ןדַי עטַײרֿפַאּב
 רדס םעד ַײב

 איֿבנה והילא

 ...לדנייטש ַא טימ רימ םענ'כ
 טנעה עשידִיי

 ַאטעג ןיא איֿבנה והילא

 !העהפק ,רױ טיירפ
 גנילירֿפ זיא סַאװ

 ןעמוקעג זיא גנילירֿפ רעד

 ןטרַאג ןיא ןייג רימָאל

 הסועכ גל

 תועוֿבש ףיױא סנירג

 ןקעטשי-רעדנַאװ ןַײד םענ

 תועוֿבש

 יניס גרַאּב ןֿפױא

 רעדירּב ענַײז ןוא ףסוי

 ףיש-ץילב ַא יוּב'כ

 זגורּב זיא לצעק סַאד

 ײװדַארּב ףיוא םסַאג ַא
 לארׂשי ןיא רעדורּכ ַא ּבַאה'כ

 לכוטסַאּפ סָאד

 תיּב-ףלַא ןַײמ






